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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@granollers.cat

TELÈFONS D’INTERÈS

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 860 44 47

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)

Camí de Santa Quitèria. Serra de Llevant. Fotografia: Toni Torrillas 

Exposicions abril

MUSEU DE GRANOLLERS 
AFINITATS. SOBRE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU DE GRANOLLERS
Exposició permanent

BM GRANOLLERS 75 ANYS D’ESPORT, SOCIETAT I CULTURA
Fins l’11 d’abril de 2021

RETORN A GRANOLLERS DEL RETAULE GÒTIC DE SANT ESTEVE
Fins al 9 de gener de 2022

PINTANT A LA 4A PLANTA. VICENÇ VIAPLANA
Fins al 9 de maig de 2021

SANT JORDI ENTRA AL MUSEU
Del 21 d’abril al 2 de maig

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
TU INVESTIGUES
Exposició permanent

SALA INVERTEBRATS 
Exposició permanent

QUÈ MENGEM AVUI? - ADA PARELLADA & AGNÈS VILLAMOR 
Fins al juliol 2021

EXPOSICIÓ INSTANTS DE NATURA A GALLECS
Fins al 25 d’abril

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
BICICLETES EN BLANC I NEGRE, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA  
DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS
Fins al 10 de maig

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
FANTASMA ’77. ICONOCLÀSTIA ESPANYOLA
Del 22 d’abril al 27 de juny

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
ARMES NUCLEARS #MAIMÉS!
Fins al 9 d’abril
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MERCAT D’ARTESANS
Divendres 2, 16 i 30 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 10 i 17 d’abril
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 3, 10, 17 i 24 d’abril
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17 i 24 d’abril
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE BROCANTERS  
I COL·LECCIONISTES
Dissabte 10 i 24 d’abril
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DEL DISC
Divendres 2 i dissabte 3 d’abril
Tot el dia. Plaça Perpinyà

La celebració de fires i mercats queda supedi-
tada a la situació epidemiològica de cada mo-
ment. Recordeu portar la mascareta, guardar 
la distància i rentar-vos sovint les mans. 
Informació actualitzada a 
www.granollers.cat/agenda

MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19
www.granollers.cat/coronavirus

VENTILEU
PERMANENTMENT

Tota la informació a 
granollers.cat/santjordi

Participa al sorteig d’Instagram 
#lamevafinestradesantjordi

Segueix-nos a 
Twitter / Instagram / Facebook

Distància + mans netes + mascareta
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REPORTATGE

Granollers situa les persones en el 
centre de totes les polítiques. L’escenari 
generat per la Covid-19 ha comportat la 
reformulació i priorització de les accions, 
marcades per les noves necessitats 
de la ciutadania. El present i el futur 
de la ciutat tenen com a epicentre el 
benestar de les persones i parteixen 
de quatre eixos vertebradors per 
seguir fent de Granollers una ciutat 
inclusiva, transformadora, compromesa i 
sostenible. Durant l’any 2021 s’invertiran 
més de 9,7 milions d’euros en projectes 
municipals i es destinaran 1,7 milions 
d’euros a un nou pla de mesures 
socioeconòmiques per donar suport als 
sectors més afectats per la crisi i a les 
famílies.

El context actual marcat per la crisi de la Co-
vid-19 ha fet adaptar les actuacions del Progra-
ma d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM) a les 
noves necessitats, amb la voluntat de construir 
una ciutat on ningú quedi enrere. En els dar-
rers mesos l’Ajuntament ha destinat prop de 
3 milions d’euros addicionals en 50 mesures 
orientades a donar resposta als col·lectius més 
afectats per la pandèmia: persones en situació 
de vulnerabilitat, persones desocupades, petites 
i mitjanes empreses, emprenedors, autònoms, 
el comerç, l’hostaleria i el turisme, el sector 
cultural i educatiu i el teixit associatiu. Alhora 
també ha incorporat les 40 propostes sorgides 
del desplegament del Pacte de Ciutat, liderat 
pel Consell de Ciutat, per recuperar el dinamis-
me i la vitalitat arran de la Covid-19.

Aliances, treball 
en xarxa i cor-

responsabilitat, 
fórmules per fer 

front als reptes 
del futur

Inversions i aliances per transformar  
la ciutat

Avui dia, ja s’han executat un 38 % de les actua-
cions previstes per al mandat 2019-2023. A més, 
en aquests quatre anys, l’Estat, la Generalitat, 
la Diputació de Barcelona i el mateix Ajunta-
ment invertiran més de 150 milions d’euros en 
la ciutat (vegeu-ne alguns detalls en aquest 
reportatge).
Són les aliances i la corresponsabilitat entre 
institucions, governs, entitats, empreses i ciu-
tadania les que inspiren un projecte de ciutat en 
clau de futur, amb horitzó 2030, vetllant per fer 
una ciutat més sostenible, saludable, cohesio-
nada i pròspera.
Es plantegen projectes transformadors que 

Les persones, en el centre de l’acció municipal 

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2021 NÚM. 194



L’objectiu és fer de Granollers  
una ciutat inclusiva, transformadora, 

compromesa i sostenible

contribuiran a millorar la vida de les persones 
de Granollers. L’inici del nou Pla estratègic, un 
fòrum de participació i debat per part de la ciu-
tadania i agents socials i econòmics, establirà el 
model de ciutat que projectem per als pròxims 
10 anys. També destaquen altres projectes 
que puguin ser finançats a través dels Fons de 
Recuperació i Resiliència, els coneguts com a 
Fons Next Generation, provinents d’Europa. Un 
programa que ofereix l’oportunitat d’avançar en 
projectes estratègics, en el marc dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, i afrontar els 
reptes vinculats a la transició energètica. 
D’altra banda hi haurà una nova convocatòria de 
pressupostos participatius en què s’hi destina-
ran 2 milions d’euros i on la ciutadania podrà 
determinar en què invertir-los.

Els pilars del PAM

Ciutat inclusiva. En l’àmbit educatiu s’insistirà 
a generar estratègies de suport a l’alumnat que 
ho necessiti, per reduir l’escletxa digital o evitar 
que els joves abandonin l’escolarització abans 
d’hora. A més es vol reduir la presència de cot-
xes als entorns escolars, per fer-los més segurs 

GRANOLLERS
INCLUSIVA

Entorns escolars 
més segurs i saludables

Projecte de formació digital 
dirigida a diferents col·lectius

Ampliació del parc 
d’habitatges públics

Obertura del nou equipament 
sanitari al carrer Girona

Ampliació de l’Hospital 
amb un nou edifici polivalent

Nou equipament d’atenció 
a la infància a Can Relats

Pla de civisme i convivència 
als espais públics

Nou Pla de mesures 
socioeconòmiques 
per fer front a la crisi

Mundial Femení d’Handbol 2021

Projecte per incorporar 
la perspectiva de gènere 
a les entitats esportives

Segona fase de les rampes 
mecàniques al carrer Carles Riba

Plataforma única 
als carrers Sol, Unió i Castella

Reforma del Parc del Congost 
i del Puig de les Forques

Roca Umbert: finalització 
de les obres per la museïtzació 
de la Tèrmica i el Refrescador

GRANOLLERS
TRANSFORMADORA

Elaboració del 3r Pla estratègic. 
Granollers 2030

Desenvolupar un nou model 
d’atenció ciutadana

Desdoblament del tram 
Parets - La Garriga de la R3

Nou carril bici a la carretera 
de Lliçà i 9 mòduls d’aparcaments 
per a bicicletes

Nova xarxa de calor per biomassa 
a la zona sud 

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a la coberta del Palau d’Esports

Segona edició 
dels pressupostos participatius

GRANOLLERS
COMPROMESA I SOSTENIBLE

Les persones al centre. Ciutat més saludable i sostenible. Aliances i corresponsabilitat.2021

L’atenció 
sanitària 

farà un salt 
qualitatiu amb 

el nou dispositiu 
sanitari del 

c. Girona i 
l’ampliació de 

l’Hospital
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i saludables. En l’àmbit de serveis sanitaris, 
aquest 2021 es posarà en marxa el nou dispo-
sitiu sanitari del carrer Girona i l’ampliació de 
l’Hospital de Granollers. El projecte de residèn-
cia per a gent gran del carrer Tetuan s’està re-
formulant cap a un model d’atenció integral a la 
gent gran. A finals d’any també han d’acabar les 
obres de l’edifici de Can Relats, al carrer Bisbe 
Grivé, on s’està fent un equipament d’atenció a 
infants entre 0 i 5 anys.

Nous ajuts per a l’habitatge

El dret l’habitatge és un dels elements clau per 
avançar cap a una ciutat inclusiva i cohesiona-
da. Malgrat la limitació de les competències 
municipals en aquest àmbit s’estan duent a 
terme diverses actuacions que promouran 
l’ampliació del parc públic municipal d’habitat-
ge. En destaca la construcció de 17 d’habitatges 
de lloguer assequible a la Font Verda i l’obertura 

El govern de l’Estat destinarà 100 milions 
d’euros per fer efectiu el desdoblament de 
la línia R3, entre els municipis de Parets del 
Vallès i la Garriga. Es tracta de la inversió 
ferroviària més gran dels darrers 50 anys i 
que dóna resposta a una reivindicació històri-
ca que permetrà augmentar la freqüència de 

d’una nova convocatòria d’ajuts per al lloguer i 
la rehabilitació d’habitatges. 
Una de les actuacions previstes per aquest 2021 
és iniciar el projecte de reforma integral del 
barri Primer de Maig, que preveu tant la rehabi-
litació dels edificis com la intervenció en l’àmbit 
social i de cohesió. 

Ciutat transformadora. Dins del Pla de xoc, es 
duplicaran les ajudes directes a la cultura en el 
qual s’hi destinaran 200.000 euros. A més, es 
reforçarà la contractació de persones aturades 
amb plans d’ocupació municipals. Pel que fa a 
l’esport s’impulsarà un projecte per acompanyar 
les entitats en la incorporació de la perspectiva 
de gènere, en l’any en què Granollers acollirà el 
Mundial d’handbol femení en un Palau d’Es-
ports que millorarà les seves instal·lacions.  
La inversió també serà molt destacada, més 
de 4 milions d’euros, per substituir les velles 
piscines municipals.

L’Ajuntament articularà un nou Pla de xoc,  
d’1,7 milions d’euros, per als sectors  
més afectats per la crisi de la Covid

Més de 100 MEUR per desdoblar la via del tren entre Parets i la Garriga

pas dels trens, reduir el temps de desplaça-
ment i millorar l’accessibilitat de les estaci-
ons. Aquest projecte es licitarà en els pròxims 
mesos, pas previ a l’inici de les obres. A més, 
i gràcies a l’impuls de la Xarxa C17, que lidera 
Granollers, el Ministeri de Transports s’ha 
compromès a redactar l’estudi d’impacte am-
biental per desdoblar el tram entre Centelles i 
Vic, també de l’R3. 

Estudi de la connexió ferroviària  
entre els vallesos

Igualment, el mateix ministeri s’ha compro-
mès a redactar l’estudi de l’enllaç entre les 
línies R4 i R8 de rodalies. Si es materialitza 
aquest projecte implicaria connectar per 
ferrocarril els dos vallesos i permetria anar 
de Granollers i Mollet a Sabadell i Terrassa de 
manera directa, sense transbordament.
Finalment també es reactiva el projecte de la 
cobertura de la via del tren, entre els carrers 
de Josep Umbert i Vinyamata. ADIF ja ha 
lliurat el projecte bàsic que l’Ajuntament està 
estudiant.

El desdoblament 
de la R3  

entre Parets i  
la Garriga  

i la reactivació 
de la cobertura 

de la via del tren, 
grans inversions 

previstes
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La sanitat és una de les grans apostes per aquest 2021, amb la 
voluntat de créixer en servei i en qualitat. Moltes de les reivindica-
cions de la ciutat en aquest àmbit reben resposta i aquest any, la 
Generalitat de Catalunya destina una inversió econòmica que farà 
possible l’ampliació dels equipaments sanitaris de la ciutat que són 
de referència per la comarca. 

Nous equipaments que es posaran en marxa:

• Nou dispositiu sanitari del carrer Girona. Aquest nou edifici 
ampliarà substancialment l’oferta de serveis sanitaris. El servei 
d’urgències d’aquest centre permetrà atendre entre 60.000 i 80.000 
visites l’any. A més, disposarà de sis nous quiròfans per a opera-
cions ambulatòries i d’un servei d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva de la dona d’abast comarcal. L’equipament es posarà en 
marxa gradualment aquest mateix any.

• Es doblen els llits d’UCI a l’Hospital. Es passarà de 10 a 20 llits de 
cures intensives, equipats al màxim nivell.

• Nou edifici polivalent. Aquesta ampliació de l’Hospital d’uns 
9.000 m2, en un solar cedit per l’ajuntament, allotjarà el servei 
d’urgències, a la planta baixa, que tindrà 90 punts d’atenció. La 
primera planta tindrà una capacitat de fins a 40 llits. La primera 
fase d’aquest equipament funcionarà aquest mateix any gràcies al 
treball conjunt entre el Departament de Salut, la Fundació Privada 
Hospital Asil i l’Ajuntament de Granollers. 

• Avança el projecte del nou centre de radioteràpia. Ben aviat es 
licitaran les obres del primer centre de radioteràpia per a pacients 
de càncer que viuen al Vallès Oriental i Osona, que es construirà a 
tocar de l’Hospital. Fins ara aquests pacients havien de tractar-se a 
Barcelona. Es tracta d’un projecte que tiren endavant conjuntament 
la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, l’Ajuntament de 
Granollers i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona.

• S’ampliarà el nombre de llits per a malalts mentals. També 
aquest 2021 malalts mentals que necessitaven un ingrés de mitja 
estada ja no hauran de desplaçar-se fins a Sant Boi de Llobregat. El 
Complex Assistencial en Salut Mental de Granollers (CASM), gestio-
nat per la Fundació Benito Menni, ampliarà el nombre de llits, fins 
a arribar a 46.

El grau de compliment de les actuacions 
del Programa d’Actuació Municipal  

es pot consultar a 
granollers.cat/pam

2021, l’any de l’ampliació  
dels serveis sanitaris

D’altra banda aquest 2021 es transformaran els 
carrers del Sol, Unió i Castella com a priorita-
ris per a vianants, superant-se els 70.000 m2 
d’illa de vianants. A més, la millora de l’entrada 
a Granollers per la carretera de Lliçà ja s’està 
executant i aviat es completaran les rampes 
mecàniques al carrer Carles Riba. També, es 
remodelaran els parcs del Congost i Puig de les 
Forques.

Ciutat compromesa i sostenible. Per avançar 
cap a una ciutat saludable, es referma el com-
promís amb models energètics més sostenibles 
i amb la lluita per combatre el canvi climàtic. 
Granollers va de la mà amb Europa i desti-
na fons de finançament europeu FEDER amb 
aquest objectiu. En aquest àmbit destaca  
la finalització de les obres de La Tèrmica i  
El Refrescador que permetran crear un itinerari 
turístic industrial que partirà de Roca Umbert.
Donant continuïtat a un model ja iniciat l’any 
2020, destaca ara la substitució de 12 calderes 
de gas per 2 de biomassa que escalfaran  
7 equipaments de la zona sud. Seguint en ma-
tèria energètica, es posaran plaques al Palau 
d’Esports que estalviaran l’emissió de 140 tones 
de CO2. 
En matèria de mobilitat, s’incorporarà un carril 
bici en la remodelació de la carretera de Lliçà 
i es posaran nous mòduls d’aparcament per 
poder estacionar bicicletes.
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L’OAC aposta per l’atenció en línia 
i nous canals d’atenció ciutadana

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Granollers 
(ubicada al c. de Sant Josep, 7) ha fet aquest 
mes de març 20 anys de vida. En aquestes dues 
dècades l’atenció que s’ofereix a la ciutadania 
ha anat evolucionant i adaptant-se a les neces-
sitats dels granollerins i granollerines i a les 
noves tecnologies.
Així, i coincidint amb l’aniversari, s’ha presentat 
el nou projecte d’atenció ciutadana amb quatre 
grans línies estratègiques: la proximitat, l’aten-

Sistema d’autoservei 
per a l’obtenció de certificats 
d’empadronament a l’OAC 
del carrer Sant Josep

ACTUALITAT

ció personalitzada, la qualitat i l’aposta per una 
nova governança, per un ajuntament fet amb la 
gent.

Nou model d’atenció ciutadana

L’OAC es proposa com a grans reptes digita-
litzar, simplificar i acompanyar la ciutadania 
perquè no hi hagi bretxa digital tot mantenint la 
seguretat jurídica de la relació entre adminis-
tració i ciutadania. En aquest sentit, es mantin-
drà l’atenció presencial però es reforçarà la Seu 
Electrònica, es revisarà la web municipal perquè 
sigui més intuïtiva i l’OAC trucarà als ciuta-
dans que ho demanin per missatge en diversos 
canals.
Una de les novetats que ja ha incorporat l’OAC 
és un nou sistema d’autoservei per a l’obtenció 
de certificats d’empadronament que ja funcio-
na a les oficines del carrer Sant Josep, facilita 
aquest tràmit i evita haver de fer cues o de-
manar cita prèvia. És previst que aquest servei 
evolucioni per poder fer cada cop més tràmits.
A més, ja s’han recollit dues de les mesures 
d’acció sorgides del procés participatiu del 
Pacte de Ciutat. Així, amb l’objectiu de fer més 
comprensibles les eines digitals que l’Ajunta-
ment posa a disposició de la ciutadania, s’estan 
elaborant uns tutorials per fer de guia i facilitar 
fer determinats tràmits per Internet. Els tuto-
rials fets fins al moment ja estan disponibles a: 
www.granollers.cat/tutorials
Amb aquest mateix objectiu, s’ha posat en 
funcionament un servei de suport i acompanya-
ment telefònic amb les Biblioteques de Grano-
llers per ajudar les persones a fer els tràmits 
per internet.

Missatgeria instantània a Telegram

A més, com a resposta a la mesura d’acció 
de crear un canal de comunicació a través de 
missatgeria instantània sorgida del Pacte de 
Ciutat, aquest mes d’abril es posa en marxa 
un nou canal d’atenció a la ciutadania amb 
missatgeria instantània. A través de l’aplicació 
Telegram s’oferirà informació i s’interactuarà 
amb la ciutadania (com es fa ara per telèfon al 
010). L’horari previst d’atenció d’aquest servei és 
de 9 a 14 h i s’intentarà respondre al més aviat 
possible. Fora d’aquest horari, l’atenció la farà 
un bot (en període de proves).
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“Esport i igualtat” és el nou programa que ha engegat l’Ajuntament en col-
laboració amb les entitats esportives de la ciutat per promoure la igualtat 
de gènere en la pràctica esportiva i la gestió de les entitats.
El nou programa té la voluntat d’augmentar la participació de nenes, noies 
i dones a l’àmbit esportiu i de l’activitat física, i avançar cap a unes rela-
cions entre homes i dones més justes. Per aconseguir aquests objectius, 
s’aposta per incorporar la perspectiva de gènere no només a les polítiques 
locals de l’àmbit esportiu, en projectes i activitats de titularitat municipal, 
sinó també a les entitats esportives i empreses del sector. 
L’Ajuntament vol promoure la mirada de gènere per transformar l’actual 
sistema de desigualtats que segrega i jerarquitza allò tradicionalment 
masculí i femení, i els mecanismes d’exclusió en l’esport, tant els més 
visibles i explícits com aquells que, de manera més invisible i inconscient, 
perpetuen els estereotips de gènere i la desigualtat entre homes i dones.
A Granollers, només el 31 % d’esportistes federades són dones. Els càr-
recs tècnics esportius són ocupats només en un 21,7 % per dones. En el 
cas de les juntes directives, la presència femenina és del 27 % i es redueix 
fins al 9 % en càrrecs de presidència i vicepresidència. Aquestes són algu-
nes de les dades compartides pel regidor d’Esports, Álvaro Ferrer, i la regi-
dora d’Igualtat de Gènere, Maria del Mar Sánchez. Segons l’alcalde, Josep 
Mayoral, “la igualtat entre homes i dones és un tema de justícia i dignitat, 
i en aquests temes no s’avança per decret, sinó prenent consciència, amb 
diàleg, reflexió, compromís... l’Ajuntament de Granollers vol acompanyar en 
aquest procés de sensibilització, buscant la complicitat i el colideratge de 
les entitats”.
La primera fase del pla de treball consisteix en l’autodiagnòstic dels clubs 
i entitats, a través d’una checklist que ha de permetre valorar en quina si-
tuació es troben en clau de gènere i així poder dissenyar accions concretes 
per millorar-la. El procés de treball i la checklist han estat elaborades per 
tècniques municipals en col·laboració amb la Pedrona Serra, professora 
d’INEFC i experta en gènere i esport.
Un total de cinc sessions permetran validar l’eina de treball, per tal que 
s’adapti a la realitat de totes les entitats de la ciutat, i es farà un segui-
ment de la implementació, tot compartint els resultats del diagnòstic i les 
propostes d’acció de les diferents entitats. Les sessions de treball seran 
en format virtual, de periodicitat quinzenal i estaran dinamitzades per les 
tècniques dels serveis d’Esports i Igualtat. 

Granollers promou la igualtat de gènere en 
l’esport i la gestió de les entitats esportives

Eixos del programa 
“Esports i igualtat  
de gènere”
1. Equitat en la distribució de recursos, 

tant en l’ús d’espais, serveis, materials, 
horaris, etc., com en la remuneració dels 
equips tècnics i esportistes professionals, 
així com el pressupost destinat als equips.

2. Comunicació no sexista, amb la incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en les 
comunicacions que fa el club a les famí-
lies, fulls d’inscripció, web, xarxes socials, 
cartells i senyalització dels equipaments.

3. Promoció de la participació de nenes, no-
ies i dones, ja sigui a través de la creació 
d’equips mixtos com d’equips femenins i, 
en el cas dels esports feminitzats, pro-
moure i facilitar la incorporació de nens i 
nois; i fomentar la participació activa i con-
tinuïtat de nenes, noies i dones a l’entitat.

4. Paritat als equips tècnics, amb una re-
presentació equilibrada d’homes i dones 
en equips tècnics, facilitant la formació 
d’entrenadores i àrbitres, i visibilitzant 
com a referents les dones que ja formen 
part d’equips tècnics.

5. Paritat a les juntes directives, amb una 
representació equilibrada d’homes i 
dones, facilitant que les reunions i dinàmi-
ques de treball siguin compatibles amb les 
tasques de cura, i visibilitzant la tasca de 
les dones de les juntes directives, com a 
referents.

6. Fer front a la discriminació de gènere 
i l’assetjament sexual, amb la creació 
d’equips referents de gènere a l’entitat, 
i protocols de prevenció i abordatge de 
possibles situacions de discriminació o 
assetjament sexual. 

7. Reconeixement i referents femenins, 
amb l’organització d’esdeveniments que 
facin visible l’esport femení i promoguin la 
participació de noies i nenes, i visibilitzant 
l’esport femení i els seus referents.

8. Treball sobre els rols i estereotips de 
gènere, en les equipacions, en els rols 
de dones i homes als esdeveniments 
esportius i donant suport a les nenes que 
participen en esports masculinitzats i a la 
inversa. 
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7 
9.30 a 12.30 h. Emprenedoria.  
Formació en línia
Kit de recursos i eines per a projectes 
digitals
Granollers Mercat

8
9 a 10 h. Empresa i emprenedoria.  
Jornada en línia
Esmorzar GRID: Transició energètica  
en la mobilitat de mercaderies:  
combustibles alternatius
Granollers Mercat

10 a 12 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació en línia
Com fer pressupostos per guanyar 
diners
Granollers Mercat

13
10 a 12 h. Emprenedoria.  
Sensibilització en línia
Introducció a l’economia social i  
solidària i al model cooperatiu
Granollers Mercat

15.30 a 16.30 h. Emprenedoria.  
Formació en línia
Ets dona i vols impulsar el teu talent  
emprenedor? No et perdis l’itinerari  
“SHE IMPULSA” 
Granollers Mercat

14
14.30 a 16.30 h. Comerciants.  
Formació en línia
Concursos, sortejos i microinlfuencers  
a Instagram
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació de 5 hores. Presencial
Els costos en el transport de conteni-
dors
Coneix estratègies per millorar-los
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

15
10 a 10.30 h. Empresa i emprenedoria.  
Jornada en línia
Propietat intel·lectual: tips per empre-
nedors
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació de 15 hores. Presencial
La captació de nous clients:  
el venedor “marine”
Nous mètodes, més rendiment comercial
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

16
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació 
en línia
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació de 5 hores. Presencial
Sessió flash de vendes. Vendre és humà
Tots podem vendre!
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

19 
10 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació en línia
Autònom/a: Aprèn a fer el compte  
de resultats per gestionar el teu negoci
Granollers Mercat

21
14.30 a 16.30 h. Comerciants.  
Formació en línia
Com fer publicitat a Instagram
Granollers Mercat

23
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació 
en línia
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

28
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria.  
Workshop en línia
Estratègia digital per a nous negocis
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Comerciants.  
Formació en línia
Com vendre els teus productes  
a Instagram
Granollers Mercat

29
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedo-
ria. Formació en línia
Com ser un venedor efectiu
Granollers Mercat

30
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació de 10 hores. Presencial
Neurolideratge. Neurociència aplicada  
a la gestió de persones
La Cambra de Comerç

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Formació en línia
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Abril 2021 

https://www.cambrabcn.org/que-t-
oferim/solucions-al-teu-abast/forma-
cio/aula-virtual/cursos
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El Servei de Joventut ha creat la taula de 
seguiment del Pla Jove, un nou espai de partici-
pació per a la població jove de Granollers, amb 
caràcter deliberatiu i d’assessorament, per tal 
que els nois i noies i les entitats i associacions 
juvenils de la ciutat puguin intervenir en les 
polítiques de joventut.
L’actual Pla Local de Joventut 2019-2022 (Pla 
Jove) regeix les polítiques en aquesta matèria i 
n’aglutina totes les propostes i eixos d’actuació. 
Durant els primers anys d’implementació hi 
ha hagut 75 línies d’actuació amb 25 accions, 
20 serveis i 30 projectes, dividits en cinc grans 
eixos: emancipació juvenil; formació i lleure 
educatiu; promoció i suport de la participació 
juvenil; promoció sociocultural i oci alternatiu;  
i creació de xarxes per potenciar la comunicació 
amb la població jove. 

Fem Xarxa

Per tal de millorar la qualitat i augmentar les 
propostes i accions dirigides a l’àmbit juvenil, 
i afavorir les polítiques de Joventut amb una 
mirada integral, des del Servei de Joventut 
s’aposta pel treball en xarxa amb altres serveis 
de l’Ajuntament. Del total de 75 actuacions del 
Pla Jove dutes a terme des de 2019, 40 són fruit 
de la col·laboració i coordinació amb altres ser-
veis. El programa Fem Xarxa promou la gestió 
d’una metodologia de treball transversal i coor-
dinada amb Medi Ambient, Habitatge, Salut... 
D’aquesta manera, el servei ha pogut començar 
a desenvolupar polítiques de Joventut, més 
enllà de funcionar com a equipament i oferir 
xerrades i serveis d’assessorament en habitat-
ge i salut, formacions professionalitzadores, el 
projecte PIDCES, els programes Etcètera, DNIT, 
ARREL, etc. 
Aquesta transformació ha estat possible, en 
part, gràcies a la contractació, el gener de 2020, 

La taula de seguiment del Pla Jove,  
un nou espai de participació per a joves

d’una altra informadora per a l’equipament 
juvenil del Gra, que ha contribuït a ampliar 
l’equip. També cal destacar la creació d’una 
eina pròpia de seguiment del Pla Local de 
Joventut 2019-2022. Una comissió tècnica, 
integrada per diversos tècnics i tècniques 
municipals, en fa el seguiment i dinamització, i 
ret comptes anualment, alhora que prioritza les 
accions a emprendre. 

Taula de seguiment del Pla Jove

La creació de la taula de seguiment del Pla 
Jove, integrada per joves de Granollers que per-
tanyen al teixit associatiu, cultural, de promoció 
de la joventut, així com de partits polítics, vol 
ser un nou espai de participació que serveixi 
també per retre compte del pla d’actuació 
anual i on es treballin necessitats i oportunitats 
per al jovent, tot mantenint-lo viu i actiu, amb el 
protagonisme dels joves de la ciutat. 
La taula, com a espai de participació, té per ob-
jectiu fer seguiment dels programes i projectes 
que s’impulsen des del Pla Jove, intercanviar 
idees sobre com es desenvolupa i fer propostes 
per millorar-lo, i participar en l’avaluació i ela-
boració dels plans locals de Joventut. Per afa-
vorir un espai participatiu de debat crític, plural 
i divers, formen part del plenari de la taula el 
regidor de Joventut, un membre de cadascun 
dels grups polítics amb representació munici-
pal i totes aquelles persones joves d’entre 18 
i 35 anys que, en representació pròpia o d’una 
entitat, assisteixin a les sessions participatives. 
La primera taula s’ha celebrat el 18 de març.

Transformació de l’atenció per la Covid-19

Les restriccions i les mesures de preven-
ció de la Covid-19 van fer tancar inicialment 
l’equipament juvenil del Gra i tots els serveis i 
activitats programades, que progressivament 
van poder oferir-se de manera telemàtica, per 
mitjà de xarxes socials, telèfons i internet, amb 
acompanyament i atenció telemàtica, con-
tinguts digitals i activitats virtuals. Per poder 
fer aquest nou acompanyament als joves de 
la ciutat, s’ha comptat amb el suport d’una 
community manager, s’ha format l’equip del 
Gra en tècniques de comunicació i màrqueting, 
s’ha potenciat l’ús de les xarxes socials i s’ha 
renovat la web del Gra: grajove.cat.
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S’amplia el Campus 
Granollers de la UVic-UCC 
que acollirà dos nous 
màsters, en motor de 
competició i en realitat 
augmentada

L’Ajuntament de Granollers i la Fundació Universitària Jaume Balmes, 
titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, han signat 
un protocol amb l’objectiu d’ampliar i consolidar el Campus Granollers de 
la UVic-UCC, amb la impartició de diverses titulacions de graus de la UVic-
UCC i de cicles formatius de grau superior del centre Teknós.
El projecte universitari de la UVic-UCC a Granollers pretén consolidar 
una oferta formativa especialitzada i de qualitat que vol atendre projectes 
de ciutat i del seu entorn, i afavorir el desenvolupament del teixit social 
i empresarial, promovent accions de recerca i transferència de coneixe-
ment. El desplegament d’estudis superiors en enginyeria de l’automoció 
a Granollers reforça l’estratègia de fomentar l’especialització territorial 
en el sector econòmic del motor i del motorsport, contemplat en el Pla 
Director Urbanístic del Circuit (PDU). 
També es volen fomentar els estudis superiors en les especialitats 
vinculades amb les indústries creatives i audiovisuals. En aquest sentit, 
la UVic-UCC està treballant en la formulació de nous estudis superiors 
vinculats amb aquests sectors econòmics: el màster en Motor de Compe-
tició i el màster en Realitat Virtual i Augmentada.

Campus universitari a Can Muntanyola
Actualment, UGranollers ofereix diversos estudis superiors oficials, tant al 
recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, com a l’entorn de Can Muntan-
yola; específicament, són els estudis de grau en Enginyeria de l’Automoció 
de la UVic-UCC i el màster en Direcció i Administració d’Empreses MBA, 
que es va iniciar el curs 2018-2019 i seguirà tenint continuïtat. 
Amb la voluntat d’ampliar el Campus Granollers, l’Ajuntament ha adquirit 
un edifici al costat de Can Muntanyola de 1.100 metres quadrats. Es faran 
obres per adequar l’espai als nous usos universitaris i consolidar UGrano-
llers en un únic espai.

FES-TE
L’ESTIU

Del 28 de juny al  
30 de juliol de 2021
Sol·licitud de places en línia  
del 26 d’abril al 7 de maig a:
www.granollers.cat/estiu2021 
 
Si necessiteu suport en el procés  
de preinscripció podeu trucar del  
3 al 7 de maig al telèfon 93 842 68 51, 
de 9 a 14 h de dilluns a divendres,  
i de 16 a 18 h de dilluns a dijous.

ACTIVITATS
PER A INFANTS
I JOVES FINS  
A 16 ANYS

©
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M
ÈD

IA

12

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2021 NÚM. 194

https://www.granollers.cat/estiu2021


Granollers, quinze municipis més del Vallès 
Oriental i el Consell Comarcal impulsen con-
juntament el projecte “Treball, talent i tecno-
logia en la cadena de valor de l’alimentació del 
Vallès Oriental”. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és acompanyar la transformació digital de les 
empreses i la formació de les persones en les 
tecnologies digitals necessàries per implemen-
tar processos de millora en el teixit empresarial.
El projecte s’executarà durant els anys 2021 i 
2022, i preveu accions de formació a les per-
sones que estan treballant en les empreses 
d’aquest sector, així com a les desocupades en 
recerca de feina, una vegada diagnosticades les 
necessitats de les empreses i identificades les 
oportunitats de millora.
“Treball, talent i tecnologia” disposa d’un pres-
supost total de 513.759 €, està finançat per la 
Diputació de Barcelona en el marc del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023” i compta amb el suport de les organitza-

Nou projecte comarcal per acompanyar 
la transformació digital de les empreses

cions empresarials i sindicals que formen part 
de la taula Vallès Oriental Avança (Pimec, UEI, 
CCOO, UGT), que des de l’any 2018 impulsa el 
Pla Estratègic de Promoció Econòmica de la 
comarca.

Jornades de portes obertes  
de la formació postobligatòria
Curs 2021 / 2022
Dates de preinscripció:
• PFI: del 10 al 21 de maig
• Batxillerat: de l’11 al 17 de maig
• CFGM: de l’11 al 17 de maig
• CFGS: del 25 de maig al 31 de maig
• Formació d’adults: del 18 al 29 de juny

Consulteu l’oferta completa a: 
www.granollers.cat/fpgranollers

Si teniu dubtes o necessiteu suport en el procés d’inscripció, disposeu 
del Servei d’Orientació Acadèmica per a joves de Granollers. 
Ens trobareu al Gra. Equipament juvenil, pl. de l’Església, 8. 
Demaneu cita prèvia per fer un assessorament personalitzat. Teniu 
diferents possibilitats per contactar amb nosaltres:

- Al tel.: 93 842 66 84
- A través de whatsapp: 693 553 269
- Per correu: sjunqueras@externs.granollers.cat  

(indiqueu-nos la consulta i les vostres dades personals)
- A través d’aquest formulari en línia:  

http://grajove.cat/oficina-jove/serveis-d-assessorament/ 
servei-d-orientacio-academica/demana-la-teva-cita/view/form

Per a consultes puntuals:
Us animem a connectar-vos en línia cada dimecres a la tarda,  
de 16 a 18 h, per contactar directament amb la tècnica d’Orien-
tació Acadèmica i resoldre els vostres dubtes, a través de l’enllaç: 
https://jitsi.granollers.cat/graorientacioacademica

13

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2021

https://www.granollers.cat/fpgranollers
http://grajove.cat/oficina-jove/serveis-d-assessorament/servei-d-orientacio-academica/demana-la-teva-cita/view/form
http://grajove.cat/oficina-jove/serveis-d-assessorament/servei-d-orientacio-academica/demana-la-teva-cita/view/form
https://jitsi.granollers.cat/graorientacioacademica


Yayo Herrero, referent del moviment ecofeminista, 
participa al Granollers Vila Oberta a la Pau 2021

Granollers prepara la commemoració del bombardeig del 31 de maig 
de 1938 i ho fa amb el programa Granollers Vila Oberta a la Pau 2021. 
Una de les primeres activitats serà la visita, el dijous 8 d’abril, de 
l’antropòloga, investigadora i activista Yayo Herrero, referent del mo-
viment ecofeminista i per la transició ecosocial. Herrero es trobarà al 
matí, a l’equipament juvenil del Gra, amb alumnat de batxillerat i joves de 
L’Arrel-Fòrum de les Adolescències. A les 19 h al Museu de Granollers, 
l’activista oferirà la conferència “Justicia global, un reto de futuro. Res-
puestas desde el ecofeminismo”. L’acte serà moderat per Neus Sotomayor, 
directora d’UNIPAU; tindrà aforament limitat, però es podrà seguir en 
directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

Dispositiu pedagògic virtual: “Justícia global, un repte de futur”

Atès el context actual provocat per la Covid-19, l’activitat amb l’alumnat 
de batxillerat s’ha repensat. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau i el 
col·lectiu L’Eixida han desenvolupat un dispositiu pedagògic virtual que es 
pot trobar a www.granollers.cat/justiciaglobal i que suposa una descoberta de 
l’ecofeminisme de la mà de Yayo Herrero. A més, representants de l’alumnat 
de cada institut que participi en aquesta activitat podran assistir a la trobada 
presencial amb Herrero que es farà el 8 d’abril al Gra.

Fins al 9 de maig es pot visitar al Museu de Gra-
nollers l’exposició “Pintant a la 4a Planta” de Vicenç 
Viaplana, que és alhora una reivindicació i una ocasió 
per conèixer o reconèixer l’art i el procés de treball i 
de creació de l’artista. L’exposició ha estat plantejada 
i programada per coincidir amb tres mostres més de 
l’artista, als Espais Volart de la Fundació Vila Casas, 
a la Galeria Marc Domènech de Barcelona, i al Cen-
tre Cultural La Mercè de Girona.
El Museu de Granollers presenta una obra de gran 
format de 3 x 8 m que Vicenç Viaplana ha estat 
pintant a la quarta planta de l’equipament durant 
tres mesos, d’octubre a desembre de 2020. L’obra, 
realitzada in situ, es presenta acompanyada d’una 
producció videogràfica que documenta tot el procés 
de creació a càrrec de FRAU. Recerques Visuals i 
d’una peça sonora original del músic Ramon Solé. 
L’obra titulada Submergències és un quadríptic 
matèric i quasi monocrom, que ens interpel·la. És 
una peça amb la força personalíssima i vigent d’un 
artista plàstic que conté diferents ritmes, traces, 
batecs, rastres, profunditats i veladures, opacitats 
i brillantors, que capturen la nostra atenció i ens 
endinsen en el llenguatge visual propi de l’art. Un 
llenguatge que es caracteritza pel seu codi obert 
d’interpretació. L’obra ha estat concebuda i execu-
tada en un ambient molt concret, molt inhabitual, 
i està lligada conceptualment amb l’entorn on s’ha 
creat, el propi museu.

El Museu de Granollers  
presenta l’exposició 
“Pintant a la 4a Planta”  
de Vicenç Viaplana
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2
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. La vida dins d’un  
formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, 
recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org a partir 
de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org a partir 
de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

3
DISSABTE

20 h | Teatre Auditori
Els gossos
Una comèdia protagonitzada per Mercè 
Arànega on es desenterren els secrets 
més foscos d’una assentada vida 
familiar.

 — Preu: de 12 a 25 euros

incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, 
recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org a partir 
de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors
Club lectura jove (12-15 anys)

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org a partir 
de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

20 h | Teatre Auditori
Teatre. Com menja un caníbal
Una història sobre el que ens fa 
humans, explicada a través de la poesia 
visual, la paraula, el moviment i el circ.

 — Preu: de 9 a 18 euros

20 h | Casino de Granollers
Magalí Sare & Manel Fortià
31è Jazz de Granollers
Les fortes arrels jazzístiques que 
uneixen Magalí Sare i Manel Fortià 
abracen, en aquest treball, un repertori 
de cançons tradicionals catalanes i 
iberoamericanes, i dues cançons pròpies.

 — Preu: 10 euros

7
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu.

 — Activitat setmanal
 — Inscripció gratuïta amb aforament 
limitat

 — Més informació i inscripcions,  
al 93 842 67 37 / 93 842 67 62  
arxiu@granollers.cat

8
DIJOUS

19 h | Cinema Edison
La hija de un ladrón, de Belén 
Funes (2019)
Amb Esteve Plantada
Cinema. Club de lectura i cinema

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Alba, d’Octavia E. Butler
Amb Albert Rubio
Novel·la. Club de lectura

19 h | Museu de Granollers
Conferència: “Justícia global,  
un repte de futur. Respostes  
des de l’ecofeminisme”
A càrrec de Yayo Herrerro, antropòloga, 
professora, investigadora i activista 
ecofeminista. Moderarà Neus 
Sotomayor, directora UNIPAU.
Org.: Can Jonch. Centre de Cultura  
per la Pau

9
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més
Club de lectura infantil (8-9 anys)

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. La vida dins d’un  
formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 

abril
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10
DISSABTE

12 h | Teatre Auditori 
Més enllà dels miralls
Visita guiada familiar al Teatre  
Auditori de Granollers

 — Preu: 3 euros
 — Es repeteix a les 17 h

12 h | Llevant Teatre
Òpera. Dos pits i una poma 
Recital d’òpera i poesia per reflexionar 
sobre la situació de les dones a la 
societat.

 — Preu: 15 euros

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
El plec. Experimentarem  
amb el plec dels llibres
Amb Glòria Gorchs
Laboratori de llibre d’artista (+8 anys)

18 h | Espai Milnotes
Espectacle de varietats.  
Divas al rojo vivo

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info: https://www.milnotes.com

18 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert. Delafé.  
Gira Hay un lugar

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h

11
DIUMENGE

12 h | Espai Milnotes
Espectacle infantil.  
Barbacoa i Pocapena,  
dos bergants de bona mena

 — Preu: 12 euros
 — Es repeteix a les 17 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info: https://www.milnotes.com

17.30 h | Teatre Auditori 
Concert amb Suu. Presentació 
del segon disc, Ventura

 — Preu: de 9 a 18 euros

13
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert 
Minimúsics, amb Albada Blay

 — Música en família (+4 anys)

19 h | Cinema Edison
Projecció del documental 
Bòsnia, ferides obertes
Recordem els 25 anys del conflicte
Org.: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Col·l.: Cinema Edison
Amb el suport de Clack Produccions 
Culturals

14
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Inscripció gratuïta amb aforament 
limitat

 — Més informació i inscripcions,  
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62  
arxiu@granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals 
Minimúsics, amb Albada Blay

 — Música en família (+4 anys)

15
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!
Jocs en anglès (8-12 anys) amb 
Cambridge School

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals 
La família Melops
Club de lectura infantil (6-7 anys)

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals 
Els Umpa Lumpes
Club de lectura infantil (8-9 anys)

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks
Conversa en anglès amb  
Cambridge School

16
DIVENDRES

Hora per determinar | Gra. 
Equipament juvenil

Gala i entrega de premis  
del concurs El Gra d’Or

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin 
Club de lectura infantil (6-7 anys)

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. La vida dins d’un  
formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, 
recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org a partir 
de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4
Club de lectura infantil (10-11 anys)  
Grup 1

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Microteatre
Projecte de creació escènica que 
planteja la representació de petites 
obres teatrals en espais singulars de 
Roca Umbert. La temàtica de l’obra gira 
entorn el concepte col·lapses. Els textos 
representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres 
intèrprets i amb direcció professional. 

 — Cada dia de funció es podran veure  
les quatre obres seguides.

 — Preu: 12 euros
 — Org.: Roca Umbert i Arsènic,  
espai de creació

 — Es repeteix dissabte 17 en el mateix 
horari i diumenge 18 a les 18 h
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entorn el concepte col·lapses. Els textos 
representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres 
intèrprets i amb direcció professional. 

 — Cada dia de funció es podran veure  
les quatre obres seguides.

 — Preu: 12 euros
 — Org.: Roca Umbert i Arsènic, espai  
de creació

 — Es repeteix diumenge 18 a les 18 h

18
DIUMENGE

11 h | Espai d’Arts
Taller familiar: “Drag free”
Activitat familiar de construcció de 
personatges de comèdia i ficció inspirats 
en la literatura. Farem servir materials 
reciclats i eines que tinguem per casa.

 — Per a famílies amb infants de 6 a 10 
anys.

 — Programa educatiu de cultura visual 
SPIRIT. 

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Llegendes del cel”

 — Preu: 3 euros adult, 1 euro infants
 — Públic: a partir de 6 anys
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a les restriccions 
vigents

 — Es repeteix a les 12.15 i a les 13.15 h

12 h | Cinema Edison
Titelles. Els tres porquets 
a càrrec d’Estaquirot Teatre
Roda d’Espectacles Infantils de l’AC

 — Preu: de 4 a 5 euros

17.30 h | Teatre Auditori
Música clàssica.  
Al·leluia a quatre veus 
Concert familiar de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers amb el Cor Jove 
Amics de la Unió i David Puertas

 — Preu: 3 euros

18 h | Roca Umbert
Microteatre
Projecte de creació escènica que 
planteja la representació de petites 
obres teatrals en espais singulars de 
Roca Umbert. La temàtica de l’obra gira 
entorn el concepte col·lapses. Els textos 
representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres 
intèrprets i amb direcció professional. 

 — Cada dia de funció es podran veure  
les quatre obres seguides.

 — Preu: 12 euros
 — Org.: Roca Umbert i Arsènic, espai  
de creació

19 h | Teatre Auditori
Clàssica i òpera.  
El Magnificat de Bach
Concert a càrrec del Cor de Cambra,  
el Cor Jove Amics de la Unió i l’Orquestra 
de Cambra de Granollers dirigits per 
Edmon Colomer.

 — Preu: de 12 a 25 euros

19
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori
Galatea, de Josep M. de Sagarra
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura i teatre

20
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612
Club de lectura infantil (10-11 anys)

18 h | En línia
Xerrada: «Dones cícliques més 
enllà de la menstruació» 
A càrrec de Núria Risques, llevadora 
de l’ASSIR Granollers. Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers.

 — Període d’inscripció: del 8 de març  
al 12 d’abril de 2021

 — Inscripcions a: https://ja.cat/abKhS

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata 
Club de lectura jove (12-16 anys)

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

20 h | Casino de Granollers
Alba Careta Group
31è Jazz Granollers
Mescla perfecta de música catalana i 
cançons de la líder del grup; un repertori 
amè i agradable per a tots els públics.

 — Preu: 10 euros

17
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
L’accidental, d’Ali Smith
Cremem els clàssics. Club de lectura +17

10 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Workshop de fotografia i dibuix
A càrrec de Glòria Giménez
Programa formatiu “Aula d’art  
i pensament contemporani”  
a càrrec dels artistes residents.

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

18 h | Espai Milnotes
Concert. Moments de  
sarsuela i òpera

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info: https://www.milnotes.com/

19 h | Roca Umbert
Microteatre
Projecte de creació escènica que 
planteja la representació de petites 
obres teatrals en espais singulars de 
Roca Umbert. La temàtica de l’obra gira 
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entorn el concepte col·lapses. Els textos 
representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres 
intèrprets i amb direcció professional. 

 — Cada dia de funció es podran veure  
les quatre obres seguides.

 — Preu: 12 euros
 — Org.: Roca Umbert i Arsènic, espai  
de creació

 — Es repeteix diumenge 18 a les 18 h

18
DIUMENGE

11 h | Espai d’Arts
Taller familiar: “Drag free”
Activitat familiar de construcció de 
personatges de comèdia i ficció inspirats 
en la literatura. Farem servir materials 
reciclats i eines que tinguem per casa.

 — Per a famílies amb infants de 6 a 10 
anys.

 — Programa educatiu de cultura visual 
SPIRIT. 

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Llegendes del cel”

 — Preu: 3 euros adult, 1 euro infants
 — Públic: a partir de 6 anys
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a les restriccions 
vigents

 — Es repeteix a les 12.15 i a les 13.15 h

12 h | Cinema Edison
Titelles. Els tres porquets 
a càrrec d’Estaquirot Teatre
Roda d’Espectacles Infantils de l’AC

 — Preu: de 4 a 5 euros

17.30 h | Teatre Auditori
Música clàssica.  
Al·leluia a quatre veus 
Concert familiar de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers amb el Cor Jove 
Amics de la Unió i David Puertas

 — Preu: 3 euros

18 h | Roca Umbert
Microteatre
Projecte de creació escènica que 
planteja la representació de petites 
obres teatrals en espais singulars de 
Roca Umbert. La temàtica de l’obra gira 
entorn el concepte col·lapses. Els textos 
representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres 
intèrprets i amb direcció professional. 

 — Cada dia de funció es podran veure  
les quatre obres seguides.

 — Preu: 12 euros
 — Org.: Roca Umbert i Arsènic, espai  
de creació

19 h | Teatre Auditori
Clàssica i òpera.  
El Magnificat de Bach
Concert a càrrec del Cor de Cambra,  
el Cor Jove Amics de la Unió i l’Orquestra 
de Cambra de Granollers dirigits per 
Edmon Colomer.

 — Preu: de 12 a 25 euros

19
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori
Galatea, de Josep M. de Sagarra
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura i teatre

20
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612
Club de lectura infantil (10-11 anys)

18 h | En línia
Xerrada: «Dones cícliques més 
enllà de la menstruació» 
A càrrec de Núria Risques, llevadora 
de l’ASSIR Granollers. Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers.

 — Període d’inscripció: del 8 de març  
al 12 d’abril de 2021

 — Inscripcions a: https://ja.cat/abKhS

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata 
Club de lectura jove (12-16 anys)

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

20 h | Casino de Granollers
Alba Careta Group
31è Jazz Granollers
Mescla perfecta de música catalana i 
cançons de la líder del grup; un repertori 
amè i agradable per a tots els públics.

 — Preu: 10 euros

17
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
L’accidental, d’Ali Smith
Cremem els clàssics. Club de lectura +17

10 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Workshop de fotografia i dibuix
A càrrec de Glòria Giménez
Programa formatiu “Aula d’art  
i pensament contemporani”  
a càrrec dels artistes residents.

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

18 h | Espai Milnotes
Concert. Moments de  
sarsuela i òpera

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info: https://www.milnotes.com/

19 h | Roca Umbert
Microteatre
Projecte de creació escènica que 
planteja la representació de petites 
obres teatrals en espais singulars de 
Roca Umbert. La temàtica de l’obra gira 
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21
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Inscripció gratuïta amb aforament 
limitat

 — Més informació i inscripcions,  
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62  
arxiu@granollers.cat

18 h | Museu de Granollers
Sant Jordi entra al Museu
Exposició de dibuixos sobre la llegenda 
de Sant Jordi dels nens i les nenes de  
3r de primària de la ciutat. 

 — El dimecres 21 d’abril a les 18h es farà 
la descoberta del dibuix a la façana.

19 h | Espai d’Arts
Visita comentada amb els comis-
saris de l’exposició “Fantasma 
‘77. Iconoclàstia espanyola”

 — Es repeteix el 9 de maig
 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

19 h | Biblioteca Can Pedrals
El conte de la serventa, 
de Margaret Atwood
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

22
DIJOUS

18 h | Roca Umbert
Acció participativa resultat  
del Laboratori de recerca col·la-
borativa “La (de)colonització 
Coordinat per Lurdes R. Basolí

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre La Capsa 
de Dillenius 
Amb Josep Cuello i Albert Masó

20 h | Canal Youtube de l’Ajuntament 
de Granollers
Pregó de Sant Jordi a càrrec de 
Donat Putx, periodista musical

23
DIVENDRES

Mercat del llibre i la rosa
Durant tot el dia

17 h a 20 h | Sala Tarafa
XXII Lectura Popular  
de Poemes
Org.: Ateneu de Granollers

 — Aforament limitat

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. La vida dins d’un  
formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, 
recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

18 h | 
Concert de Sant Jordi  
amb la cobla Ciutat de Girona
Organitza: Agrupació Sardanista  
de Granollers

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

24
DISSABTE

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Llegendes del cel”

 — Preu: 3 euros adult, 1 euro infants
 — Públic: a partir de 6 anys
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a les restriccions 
vigents

 — Es repeteix a les 17.15 i a les 18.15 h

18 h | Espai Milnotes
Concert. Èxits inoblidables

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info: https://www.milnotes.com

18 h | Llevant Teatre
Teatre musical.  
La llegenda de Sant Jordi,  
de la cia. Milnotes

 — Preu: de 12 a 15 euros
 — Es repeteix diumenge 25 d’abril  
a la mateixa hora

19 h | Espai d’Arts
Presentació de la publicació  
Fantasma 77
A càrrec de Rebecca Mutell i Jorge Luis 
Marzo, comissaris de l’exposició,  
i Lulu Soto, dissenyadora gràfica.

 — Si vols seguir la conferència per 
streaming, fes la inscripció i rebràs 
l’enllaç per connectar-te.

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

25
DIUMENGE

12 h | Roca Umbert
Sant Jordi a la fàbrica.  
Concert amb Ivette Nadal
Presentació del nou treball, La Ferida 

 — Preu: 12 euros

12 h | Cinema Edison
Cinema. Petit Edison.  
Zog i els doctors voladors 
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29
DIJOUS

16 h | Museu de Ciències Naturals
Mercaderes de la duda,  
de Naomi Oreskes  
i Erik M. Conway 
Dinamitzat per Miquel Carandell 
Baruzzi
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals

30
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4
Club de lectura infantil (10-11 anys)  
Grup 2

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1518
Club de lectura jove (15-18 anys)

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. La vida dins d’un  
formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, 
recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Converses amb el piano
Concert del Cicle Carles Riera  
amb el pianista Emili Brugalla

 — Preu: 3 euros

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. Invertebrats:  
Insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
a partir de 15 dies abans de cada 
sessió

 — Activitat subjecte a restriccions 
vigents

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Diàleg a quatre veus
Concert del Cicle Carles Riera  
amb el pianista Emili Brugalla

 — Preu: 10 euros

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Malditas plumas 

 — Preu: de 10 a 20 euros

20 h | Casino de Granollers
Lluís Vidal & David Xirgu
31è Jazz Granollers
Lluís Vidal i David Xirgu s’uneixen un cop 
més per oferir versions molt personals 
de la música de la compositora, 
arranjadora i pianista americana  
Carla Bley.

 — Preu: 10 euros

18 h | Llevant Teatre
Teatre musical.  
La llegenda de Sant Jordi,  
de la cia. Milnotes

 — Preu: de 12 a 15 euros

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Els ocells,  
de la cia. La Calòrica 

 — Preu: de 10 a 20 euros

26
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
L’home llop, de Boris Vian
Amb Francesc Viñas
Literatura i arts. Club de lectura

27
DIMARTS

19 h | Biblioteca Roca Umbert  
En línia
“De l’optimisme a l’avorriment”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica. Debat

28
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Inscripció gratuïta amb aforament 
limitat

 — Més informació i inscripcions,  
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62  
arxiu@granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time
Contes en anglès (+4 anys) amb 
Cambridge School

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Literature and art
Conversa en anglès amb Inorbis
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ENTREVISTA A

Com eren aquells primers temps de Ràdio Grano-
llers on vas aprendre l’ofici de periodista?
Tenia 15 anys i vaig formar part del primer equip de 
Ràdio Granollers que dirigia Lluís Diumaró, que anys 
més tard va morir en un accident a Alemanya, quan 
treballava per a TV3. Jo estava a informatius i m’envi-
aven amb un casset a fer el tema del dia, a preguntar 
a la gent del carrer. En aquella redacció hi havia els 
periodistes Lluís Torres, Eugeni Rius, Joan Besson, Pep 
Vilar, Karles Torra, Jaume Camprubí...

També vas treballar al setmanari Plaça Gran.
A Plaça Gran ja era una mica més gran, tenia 19 anys, 
i el dirigia el periodista Paco Monja. Seguia fent infor-
matius, anava al Ple, entrevistava gent... coses que ara 
m’horroritzaria fer.

Com vas fer el pas d’informatius al periodisme 
musical?
Vaig anar amb uns amics a un festival de música 
africana a Vitòria l’any 1988 i, a mig camí a l’autopis-
ta, vaig trucar al Diari de Barcelona, que acabava de 
sortir, on hi tenia un mig contacte a través d’un amic 
comú, i els vaig dir si els interessava que els passés 
alguna crònica. I em van dir que sí. En aquell moment 
era molt exòtica la música africana, encara no havia 
fet l’eclosió que faria anys després. Els vaig enviar 
algunes cròniques i a partir d’aquí ja em van seguir 
encarregant coses. 

Hi va tenir alguna influència en la música el teu avi, 

 
El periodista granollerí Donat Putx 
acaba de publicar el llibre Pascal 
Comelade, l’argot del soroll, la biografia 
d’aquest artista polièdric català nascut 
a Montpeller. Putx es va iniciar en la 
professió molt jove, als anys vuitanta, 
a Ràdio Granollers i al setmanari Plaça 
Gran, i es va especialitzar en periodisme 
musical, que exerceix en mitjans com 
La Vanguardia. Autor també d’un llibre 
de converses amb Jaume Sisa, Putx té 
predilecció per artistes amb universos 
particulars. En un context en què el 
periodisme està de retirada reclama 
posar-lo en valor. Fumador empedreït, 
li agrada escriure llibres per conèixer 
gent. Entre els seus desitjos, que Bob 
Dylan actuï a Granollers. 

Donat Puig, que va dirigir el Club de Ritme?
Directament en la música no, però sí en l’apreciació 
de les arts. A casa meva es va entendre de seguida que 
les arts, la música, la pintura, la literatura eren impor-
tants. De petit sempre anava a les exposicions del meu 
avi i a casa meva sempre hi havia hagut molts llibres.

Canviar el final del cognom Puig per Putx va ser per 
diferenciar-te de l’avi?
No, això va ser una conya, quan tenia 18 o 19 anys, 
que vam fer amb el Carles Torra que es va posar Karles 
amb k i llavors jo vaig dir que em posaria Puig amb 
tx. Des d’aleshores sempre he signat així les meves 
cròniques, amb una falta d’ortografia.

Em fa l’afecte que vas una mica contracorrent.
Em costa agafar-me la vida seriosament. De vegades 
no et queda més remei, sobretot en els aspectes pràc-
tics, però a la que trobo un punt de fuga per no agafar 
els temes seriosament, m’hi arrapo. 

Has escrit sobre Sisa, ara sobre Comelade. Tens 
predilecció per músics amb universos molt particu-
lars?
A mi m’agraden els artistes, –potser no és la paraula 
més exacta del món– , heterodoxos, els que surten de 
la norma. Gent que té una personalitat molt definida. 
En el cas de Sisa el conec des de finals dels anys vui-
tanta. En aquell moment ell es feia dir Ricardo Solfa i 
jo li vaig dir que volia escriure una biografia seva. 
A ell no li anava bé; uns anys després a ell li anava bé 

ENTREVISTA A

“M’agraden els 
artistes que 
surten de la 

norma”

Donat Putx
Periodista musical
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Putx considera Pascal Comelade, de qui ha escrit  
la biografia, un músic amb ànima de rock-and-roll

i a mi no, però de seguida vam fer amistat. Recordo 
èpoques que vaig anar a veure’l a Madrid, m’hi vaig 
estar uns dies a casa seva, fins que fa uns anys van 
quadrar les coses. Vam fer un llibre de converses, una 
teòrica, que en dèiem nosaltres, perquè feia molts 
anys que érem amics i sintonitzàvem amb moltes 
coses de la vida... A la mateixa editorial amb què vaig 
publicar el llibre de Sisa els vaig plantejar fer la bio-
grafia de Pascal Comelade.

Quan escrius una biografia convius moltíssim amb 
la persona.
A mi m’agrada conèixer la persona. De fet tot això 
és una excusa per conèixer bé a gent. No és una cosa 
que un faci per diners. I en el cas del Pascal hi ha 
molts viatges a Ceret i estades de dos o tres dies par-
lant amb ell, passejant...

Què és el que més t’ha sorprès de Comelade?
Sona una mica a tòpic, però com n’és de bona perso-
na i com de generosa i sensible és. El valor humà del 
Pascal. La primera impressió que pots tenir és que és 
una mica esquerp, i no és res de tot això. A més, és un 
tio xerraire, divertit, ocurrent, una joia de tio.

La gent l’associa com un senyor que toca instru-
ments de joguina.
Aquesta és una part important, però el Pascal ha fet 
molt més que això. Va començar fent música experi-
mental, és un home que té ànima de rock-and-roll, 
ha treballat amb cobles, ha fet música per al cinema, 
la dansa i el teatre i quan repasses la discografia hi 
veus molts colors. És molt treballador i té una gran 
capacitat per implicar-se artísticament amb gent 
d’universos que no són exactament el seu. Per exem-
ple, les portades dels seus discos corresponen a la seva 
amistat i col·laboració amb grans figures del còmic, 
de la pintura.

“Em costa  
agafar-me  

la vida 
seriosament”

És un artista que beu tant de la cultura catalana 
com de la francesa.
Jo el tema de les dues cultures... jo diria que el Pascal 
és de la cultura del rock-and-roll. Sí que és veritat que 
a partir de la frontera hi ha dues realitats diferents i 
dos mercats musicals diferents i que ell ha treballat 
amb tots dos mercats però la cultura del Pascal és el 
rock-and-roll i la cultura catalana, perquè el Pascal 
està molt content de ser català. 

Quins són els gustos musicals d’un periodista 
musical?
Tinc la sort que no formo part de cap secta, probable-
ment no és la paraula correcta. Quan jo era jovenet la 
gent era del rock, del rockabilly, del heavy o del jazz 
o del funky, i es definien com a tals o per oposició a 
tot el que no era això. Jo no, a mi m’agrada la música. 
Només hi ha dues classes de música, la bona i la 
dolenta. El problema no és el que a tu t’interessa o 
no t’interessa, el tema és si la proposta està ben feta 
o mal feta. Tu pots anar, per exemple, a un concert 
de cobla, que a casa meva no n’escolto, però pots 
veure si allò està fet comme il faut o si hi ha un punt 
de transgressió interessant o si les lletres són espe-
cialment acurades, o si hi ha uns arranjaments molt 
originals, això és el que has d’intentar determinar. 

Et sents còmode en aquest món de xarxes socials i 
menys frases subordinades.
El format no em preocupa tant com que es doni valor 
al periodisme, a la música, al cinema. La gratuïtat és 
collonuda, jo soc el primer que llegeixo coses gratis, 
però si al darrera d’una informació, d’una opinió, hi 
ha una persona que pot no ser professional és evident 
que la qualitat baixarà. Hem de donar valor al perio-
disme i crec que de moment no anem per aquí. Tot i 
que és veritat que en l’últim any els grans mitjans han 
començat a posar fórmules de pagament que és l’úni-
ca manera d’intentar mantenir una certa qualitat.

Els inicis de Donat Putx en 
el periodisme. A l’esquerra, 
llegint el diari, a la primera 
redacció de Ràdio Granollers. 
Foto de Joan Mas, 1981. A la 
dreta, en l’emissió experimen-
tal de Televisió de Granollers, 
entre els periodistes Josep M. 
Codina i Montse Erra. Autor 
desconegut / Arxiu Municipal 
de Granollers
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Els grups municipals opinen

Hace un año

El pasado 13 de marzo se cumplió el aniver-
sario del primer estado de alarma por motivo 
de la pandemia de la Covid-19. Ahora, aun-
que aún no hemos vencido al virus, miramos 
hacia atrás y nos da la sensación de que más 
que un año, ha pasado una eternidad. 
Esas primeras semanas de incertidumbre, de 
preocupación inmensa al ignorar cuál sería 
la magnitud real del problema. Cuando nos 
dimos cuenta de la gravedad de la situación, 
ya estábamos confinados en nuestros hogares. 
Esa rabia e impotencia cuando en cada tele-
diario comunicaban el número de fallecidos 
diarios ¡Cuántas vidas se fueron antes de 
tiempo!
Pero, fue en ese momento cuando un con-
cepto se hizo cotidiano en nuestras conver-
saciones: resiliencia. Y de la preocupación 
emergieron un sinfín de iniciativas solidarias. 
En cada rincón de este gran país dieron 
un paso al frente multitud de empresas y 
ciudadanos anónimos dispuestos a plantar 
cara al enemigo invisible de las más diversas 
maneras. Por televisión pudimos ver talleres 
improvisados de confección de mascarillas 
de tela, a los incansables makers producien-
do a destajo pantallas protectoras con sus 
impresoras 3D, autónomos repartiendo bolsas 
de comida a los más vulnerables o cómo 
grandes corporaciones tiraban de contactos 
e influencia para conseguir valioso material 
de seguridad para nuestros sanitarios. Miles 
de personas batiéndose con valentía para 
mantener a ralla al virus. Farmacéuticos, 
sanitarios, policías, dependientes… todo un 
ejército de interminable solidaridad.
Desde Cs Granollers queremos tener un 
recuerdo para las víctimas de la Covid-19 y 
un reconocimiento hacia todas aquellas per-
sonas que lucharon valientemente y siguen 
luchando, muchas veces poniendo en riesgo 
su salud, para frenar al virus. Estamos muy 
orgullosos de comprobar que somos un pue-
blo que sabe hacerse fuerte en los momentos 
más difíciles y sombríos. 
Pero, no nos confiemos, aún no hemos 
vencido la guerra. Tenemos que agilizar el 
proceso de vacunación e implementar las 
medidas y ayudas necesarias para reactivar la 
economía. 
Desde Cs Granollers seguiremos poniendo 
nuestro pequeño granito de arena, nuestra 
disposición a conseguir acuerdos amplios 
para ayudar a nuestros hosteleros, comercian-
tes, autónomos, pymes... A seguir haciendo 
política útil.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

Recentment l’Ajuntament ha fet el tanca-
ment de l’exercici pressupostari 2020. És a 
dir, s’ha donat compte de tot allò realment 
ingressat i gastat, en comparació amb les 
previsions del pressupost i les seves modifi-
cacions.
En l’any de la pitjor pandèmia de què tenim 
record; en l’any de la pitjor contracció 
econòmica des de la Guerra Civil, amb la 
consegüent crisi social, que cau damunt de 
com a mínim dues crisis prèvies de les quals 
molts ciutadans encara no s’han recuperat, 
i damunt d’una generació de joves que no 
coneixen res més que crisi...; aquest any, la 
veritat és que esperàvem que l’Ajuntament 
hi posés el coll i s’arremangués per pal·liar-
ne els efectes.
L’Ajuntament es troba en una situació 
econòmicament sanejada i, per tant, amb 
capacitat d’afrontar despeses extraor-
dinàries en moments com l’actual, així com 
d’alleugerir la càrrega tributària a aquells 
que més estan patint la crisi (tant ciutadans, 
com negocis i empreses).
Aquesta ajuda hauria d’haver tingut ne-
cessàriament un impacte pressupostari 
important. En aquest context hauria estat 
raonable assumir més despesa de la prevista, 
o patir una davallada d’ingressos important, 
i que tot plegat derivés en un augment de 
l’endeutament, assumible i justificable en la 
situació actual, per tal d’ajudar ciutadans i 
empreses, i dur a terme inversions de futur 
transformadores.
En lloc d’això, veiem que aquest 2020 
l’Ajuntament ha tingut una disminució 
d’ingressos molt lleu (un 3 % menys apro-
ximadament) i que fins i tot ha ingressat 
650.000 € més del previst al Pressupost 
en impostos. Per altra banda, en el capítol 
de despesa, l’Ajuntament s’ha gastat 9,5 
milions d’euros menys del previst al Pres-
supost. 
El resultat és que l’endeutament s’ha reduït 
en 4 milions d’euros. Això, que pot semblar 
una gran gestió econòmica, per nosaltres 
significa una gran incapacitat de donar res-
posta a les necessitats dels granollerins.
No voldríem pensar que tots aquests diners 
s’estan guardant per gastar just l’any abans 
de les eleccions. Seria un greu error, perquè 
potser aleshores per molta gent i per molts 
negocis ja serà massa tard.

Oriol Vila i Castelló
Voluntari Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

No ens ho esperàvem 

CsPrimàries
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L’any 2020, però també el 2021, 
estan marcats per la Covid-19. També 
a l’Ajuntament hem hagut d’adequar 
l’administració a aquesta nova realitat, i 
prioritzar les actuacions i les inversions 
municipals.
Més que mai les persones al centre de 
les actuacions municipals, per fer una 
ciutat més saludable i sostenible, amb les 
aliances necessàries i la corresponsabilitat 
de tothom.
Cal avançar en el Granollers inclu-
siu amb l’ampliació de l’Hospital i 
l’obertura del nou equipament sanitari 
del carrer Girona, entorns escolars més 
segurs i saludables, l’ampliació del parc 
públic d’habitatges de lloguer, el nou 
equipament d’atenció a la infància a Can 
Relats i un projecte de formació digital 
dirigida a diferents col·lectius.
Una ciutat transformadora amb la 
reforma dels parcs del Congost i del 
Puig de les Forques; la modificació dels 
carrers del Sol, Unió i Castella en plata-
forma única; la segona fase de les rampes 
mecàniques al carrer de Carles Riba; el 
Mundial d’handbol femení 2021 i la 
incorporació de la perspectiva de gènere 
a les entitats esportives; i un nou pla de 
mesures econòmiques per fer front a la 
crisi. 
I seguir fent de Granollers una ciutat 
sostenible i compromesa, començant 
els treballs del 3r Pla estratègic 2030; 
desenvolupant un nou model d’atenció 
ciutadana que incorpori, al servei de les 
persones, les noves eines de comuni-
cació digital; amb la segona edició dels 
pressupostos participatius; la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques a les 
cobertes del Palau d’Esports i una nova 
xarxa de calor per biomassa a la zona sud 
de la ciutat; amb la millora i la incorpo-
ració d’un nou carril bici a la carretera 
de Lliçà i de nou mòduls d’aparcament 
per a bicicletes. I un seguiment i impuls 
als treballs del Ministeri per desdoblar el 
tram Parets - la Garriga de l’R3.
I incorporant en la dinàmica muni-
cipal els compromisos compartits del 
Pacte de Ciutat.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

El març de 1931 té lloc, a Barcelona, 
la Conferència d’Esquerres Catalanes. 
El dia 17 s’inicia a l’Ateneu Republicà 
de Gràcia i es clou els dies 18 i 19 al 
Foment Republicà de Sants. L’objectiu 
no era cap altre que crear un nou partit 
d’esquerres, democràtic i catalanista. 
Aquest nou partit, Esquerra Republica-
na de Catalunya, es regeix (com encara 
fa) pels principis de justícia social, 
republicanisme i lluita per la llibertat 
nacional de Catalunya. Un partit que 
agrupa moltes sensibilitats i tradicions, 
cridat a ser hegemònic.
Noranta anys després, ERC torna a tenir 
l’oportunitat de presidir la nova Gene-
ralitat republicana i l’objectiu continua 
sent el mateix: fer una república cata-
lana lliure, justa i pròspera, que estigui 
sempre al costat de la gent.
D’aquests noranta anys d’història 
republicana m’agradaria destacar un 
nom que esdevindrà ben aviat centena-
ri. A les eleccions municipals de 1934, 
les dones podien exercir el dret a vot 
i també podien ser candidates electes. 
Fruit d’aquestes eleccions, Natividad 
Yarza Planas va ser escollida prime-
ra alcaldessa de l’etapa republicana 
d’Espanya, al municipi de Bellprat, on 
es va presentar sota les sigles d’Esquerra 
Republicana. 
La Natividad era, sobretot, una amant 
de l’ensenyament i una republicana 
convençuda, que va saber compaginar 
a la perfecció les seves dues passions, 
l’educació i la política, amb un com-
promís sempre clar en la defensa dels 
valors socials i dels drets de les dones. 
Va ser pionera en la lluita feminista per 
la igualtat i per la visibilització de les 
dones. 
Ara, gairebé noranta anys després, mol-
tes continuem defensant la seva lluita. 
I ens sembla que cal fer-ho, sobretot, 
seguint treballant de manera incansa-
ble per fer dels nostres municipis uns 
ferms referents en la lluita dels valors 
republicans, feministes i de justícia 
social.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM

Dignitat i democràcia

Laura Borràs, nova presidenta del Parla-
ment de Catalunya, deia que vol que a la 
cambra catalana s’hi pugui debatre amb 
normalitat i que es converteixi en la veu 
dels ciutadans “en estricta obediència 
a la tasca parlamentària que s’hi ha de 
desenvolupar, sense ingerències externes”. 
Unes paraules que des de Junts per Gra-
nollers compartim completament i que 
han de servir per encarar qüestions cab-
dals en aquests moments de complexitat 
política, econòmica i social; sense oblidar 
res del que ha passat, ni normalitzant la 
repressió soferta des de l’Estat, però pro-
movent una negociació amb Madrid per 
arbitrar solucions en l’autodeterminació 
de Catalunya. I això és una qüestió de 
dignitat i de democràcia, amb majúscules. 
Hem d’afrontar la superació de la pan-
dèmia amb un govern català fort per 
gestionar els reptes que se’ns presenten: 
facilitar inversions, vetllar que els recursos 
de la EU es canalitzin de manera eficient 
per desenvolupar projectes econòmics 
sòlids i recuperar, sobretot, la cohesió 
social. El tancament de la fàbrica Bosch, 
a Lliçà d’Amunt, o l’externalització de 
parts de la producció d’algunes empreses 
de la ciutat, ens han de fer reflexionar per 
traçar la ruta adequada que amplifiqui el 
caràcter emprenedor que ens caracteritza 
per progressar, i mantenir i crear llocs de 
treball.
Des de Junts per Granollers estem faci-
litant actuacions que ajudin les perso-
nes i els sectors més perjudicats per la 
Covid-19, i també iniciatives per a la 
promoció de la ciutat en sintonia amb 
el compromís adquirit amb el Govern 
municipal, reflectit en el pressupost 
d’enguany.
Volem que els veïns i veïnes vegin que 
la política es útil i que esmercem esfor-
ços per afrontar amb fets i decisions el 
compromís assumit des de Junts, per-
què Granollers faci la transformació en 
consonància amb una ciutat moderna, 
dinamitzadora d’activitat econòmica i 
de progrés social. Per esdevenir, alhora, 
una ciutat essencial en la reconstrucció 
postpandèmia del nostre país, amb la 
complicitat dels sectors públic i privat.

Josep Maria Noguera
Regidor de Junts per Granollers

Les persones al centre

Natividad Yarza, 
primera alcaldessa 
republicana

PSCERCJunts
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https://www.granollers.cat/segueixcultura

